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DADES GENERALS

Data

Dissabte 13 de Març de 2021

Lloc

Estany de Banyoles

Organitza

Federació Catalana de Piragüisme

Executa

Club Natació Banyoles
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HORARIS

08:30 h

Inici Desinfecció del Material (fins les 10:00 h)

09:00 h

Reunió de Delegats i Confirmació d’Inscripcions

10:00 h

1a Sortida 1a Prova Programa 2028: Benjamins (1000m)

10:30 h

2a Sortida 1a Prova Programa 2028: Alevins (1000m)

10:45 h

Entrega de Trofeus 1a Sortida 2028 - Benjamins

11:00 h

3a Sortida 1a Prova Programa 2028: Infantils (3000m)

11:20 h

Entrega de Trofeus 2a Sortida 2028 - Alevins

11:30 h

1a Sortida Campionat de Catalunya d’Hivern (5000m)
Home Cadet i Home Veterà A i B

11:35 h

Entrega de Trofeus 3a Sortida 2028 - Infantils

12:20 h

2a Sortida Campionat de Catalunya d’Hivern (5000m)
Dones i Canoes Cadet, Juvenil, Sènior i Veterà; Home Veterà C i D;
Home i Dona Surfski, i Paracanoe

13:10 h

3a Sortida Campionat de Catalunya d’Hivern (5000m)
Home Juvenil i Home Sènior

14:00 h

Entrega de Trofeus Campionat de Catalunya d’Hivern
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INSCRIPCIONS

Les inscripcions dels clubs s’hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació
Catalana de Piragüisme abans del dimarts de la setmana de competició a les 14:00
hores. Aquestes s’hauran d’enviar completant el document penjat al web de la FCP amb
tota la informació que s’hi requereixi a esportiva@fcpiraguisme.com. No s’acceptaran
inscripcions amb altres formats o amb la informació incompleta.
Els llistats provisionals s’enviaran als clubs perquè, en cas d’haver-hi errors, puguin
comunicar-ho a la FCP fins el divendres a les 10 del matí. A partir d’aquesta hora no
s’acceptarà cap més modificació i, seguidament, es faran públics els llistats oficials
definitius.
Les inscripcions realitzades més tard del dimarts a les 14:00 hores seran
penalitzades al club en qüestió amb 15€ per inscripció a abonar a la Federació
Catalana de Piragüisme.
Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
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La comunicació de baixes més tard del divendres a les 10:00 hores no serà
acceptada, excepte si és degudament justificada per causes de força major (un
problema mèdic, per exemple).
Terminis específics d’aquesta competició:
Tràmit

Data Límit

Enviament Inscripcions Ordinàries

09/03/2021 a les 14:00

Enviament dels Llistats als Clubs

Abans del 11/03/2021

Notificació d’Errors o Baixes

12/03/2021 a les 10:00

Notificació de Baixes Justificades d’Última Hora

09/03/2021 a les 9:00
(Reunió de Delegats)

REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ D’UN CLUB
Per tal que un club pugui inscriure’s a la competició haurà de complir:
-

El tècnic haurà de tenir la llicència federativa 2021 en vigor abans del termini
de tancament de les inscripcions.
Haurà de nomenar, mitjançant una autorització escrita, un Cap d’Equip major
d’edat i amb la llicència en vigor.
El club haurà de tenir la llicència federativa 2021.

L’incompliment d’algun dels 3 requisits comportarà la no admissió del club en aquesta
competició. Es podran inscriure i participar clubs d’altres autonomies o països que
compleixin els requisits esmentats anteriorment.
REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ D’UN ESPORTISTA
Per tal que un esportista pugui inscriure’s a la competició haurà de complir:
-

-

Només es podran inscriure aquells palistes que pertanyin a clubs que compleixin
les condicions anteriors i tinguin la Llicència Federativa 2021 en vigor abans
del termini de tancament d’inscripcions. L’incompliment d’aquest requisit
comportarà la no admissió del palista en aquesta competició.
Només es podran inscriure i participar aquells palistes que dins la mateixa
temporada hagin tingut i tinguin llicència federativa d’un mateix i únic club.
L’incompliment d’aquest requisit comportarà la desqualificació del club al qual
pertany el palista en qüestió.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A COMPETIR
En el cas que un club vulgui inscriure a un palista que encara no disposi de llicència per
a competir, aquesta s’haurà de sol·licitar a la FCP abans de les 14.00 hores del Dijous
de la setmana anterior a la de la competició enviant el full de sol·licitud degudament
complimentat. El pagament de la llicència s’haurà de realitzar abans de les 14.00 hores
del divendres de la setmana anterior a la de la competició.

Federació Catalana de Piragüisme
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CATEGORIES, MODALITATS I DISTÀNCIES

Les categories i modalitats participants s’indiquen a continuació amb la distància sobre
la qual participen i els anys de naixement:
1A PROVA PROGRAMA 2028
K1 Home

K1 Dona

C1 Home

C1 Dona

Any/s de
Naixement

Benjamí

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

2011 – 2012

Aleví B

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

2010

Aleví A

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

2009

Infantil B

3000 m

3000 m

3000 m

3000 m

2008

Infantil A

3000 m

3000 m

3000 m

3000 m

2007

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HIVERN
K1 Home

K1 Dona

C1 Home

C1 Dona

Any/s de
Naixement

Cadet

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

2005 – 2006

Juvenil

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

2003 – 2004

Sènior

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

1987 – 2002

Veterà A

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

1976 – 1986

Veterà B

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

1961 – 1975

Veterà C

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

1952 – 1960

Veterà D

5000 m

5000 m

5000 m

5000 m

1951 i anteriors

Surfsky

5000 m

5000 m

-

-

Absoluta

Paracanoe

5000 m

5000 m

-

-

Absoluta

(35 – 45 anys)
(46 – 60 anys)
(61 – 69 anys)
(majors de 69)

CANVIS DE CATEGORIA
Els palistes participants al Programa 2028 (Benjamí, Aleví, i Infantil) només poden
participar a la categoria que els correspon segons el seu any de naixement.
Els palistes de les categories del Campionat de Catalunya d’Hivern (Cadet, Juvenil i
Sènior) poden participar en la seva categoria o en una de superior, fins arribar, com
a màxim a Sènior. Els Veterans poden fer-ho al seu grup d’edat o en un d’inferior (de
menys edat) fins arribar a Sènior.
En cas de categories que no compleixin els criteris de puntuació, l’organització es
reserva el dret d’agrupar-les per tal de fer-les puntuables.

Federació Catalana de Piragüisme
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PUNTUACIÓ

A cada competició s’atorgarà la puntuació corresponent a cada palista segons la posició
que hagi obtingut en la seva categoria:
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HIVERN
Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1r

33

7è

12

13è

6

2n

27

8è

11

14è

5

3r

21

9è

10

15è

4

4t

15

10è

9

16è

3

5è

14

11è

8

17è

2

6è

13

12è

7

18è

1

1A PROVA PROGRAMA 2028
Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1r

100

18è

33

35è

16

2n

80

19è

32

36è

15

3r

60

20è

31

37è

14

4t

47

21è

30

38è

13

5è

46

22è

29

39è

12

6è

45

23è

28

40è

11

7è

44

24è

27

41è

10

8è

43

25è

26

42è

9

9è

42

26è

25

43è

8

10è

41

27è

24

44è

7

11è

40

28è

23

45è

6

12è

39

29è

22

46è

5

13è

38

30è

21

47è

4

14è

37

31è

20

48è

3

15è

36

32è

19

49è

2

16è

35

33è

18

50è

1

17è

34

34è

17
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CONDICIONS PER A PUNTUAR
Per regla general, només puntuaran aquelles categories on hi hagi un mínim de 3
inscripcions d’un mínim de 2 clubs diferents excepte les esmentades a continuació
que puntuaran sempre:
Programa 2024
Home Benjamí C1

Dona Benjamí K1

Dona Benjamí C1

Home Aleví B C1

Dona Aleví B K1

Dona Aleví B C1

Home Aleví A C1

Dona Aleví A K1

Dona Aleví A C1

Home infantil B C1

Dona Infantil B K1

Dona infantil B C1

Home Infantil A C1

Dona Infantil A K1

Dona Infantil A C1

Campionat de Catalunya d’Hivern
Home Cadet C1

Dona Cadet K1

Dona Cadet C1

Home Juvenil C1

Dona Juvenil K1

Dona Juvenil C1

Home Paracanoe K1

Dona Paracanoe K1

Home Surfski K1

Dona Surfski K1

CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals. S’hi
comptabilitzaran les penalitzacions per No Presentat. Hi haurà una classificació per la
1a Prova del Programa 2028 i una altra pel Campionat de Catalunya d’Hivern.
INSCRIPCIÓ I NO PARTICIPACIÓ
En el cas que un club inscrigui un palista i aquest no participi, el club haurà
d’aportar, a la reunió de delegats, un justificant que demostri que el palista no està en
condicions per participar. En cas d’inscriure un palista, que aquest no participi i el club
no porti el justificant o no ho notifiqui als àrbitres a la reunió de delegats, el club serà
penalitzat amb 12 punts.
ABANDONAMENTS
Quan un palista bolqui i/o abandoni, cal que ho notifiqui immediatament a algun dels
àrbitres de la prova. En el cas que un palista es retiri i no n’informi a cap dels àrbitres,
se’l considerarà com a No Presentat, amb la corresponent penalització de 12 punts al
seu club.
PALISTES DE CLUBS NO CATALANS
La competició està oberta a la participació de clubs de fora de Catalunya. Aquests
palistes ocupen posicions a la classificació i, si s’escau, al podi, però no puntuen. En el
cas que un palista d’un club de fora de Catalunya s’imposi en alguna categoria, el títol
de “Campió de Catalunya” serà pel primer palista d’un club català en aquella categoria.

Federació Catalana de Piragüisme
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TANCAMENT DE CONTROL

PROGRAMA 2028
El temps màxim de què disposen els esportistes de cada categoria i modalitat del
Programa 2028 per a completar la competició dins el temps de control és el que s’indica
a la taula següent:
Home K1

Dona K1

Home C1

Dona C1

Benjamí

12 min

12 min

12 min

12 min

Aleví B

12 min

12 min

12 min

12 min

Aleví A

12 min

12 min

12 min

12 min

Infantil B

25 min

25 min

25 min

25 min

Infantil A

25 min

25 min

25 min

25 min

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HIVERN
Seguint el que estableix el Reglament d’Aigües Tranquil·les – Sprint de la RFEP, els
participants de cada categoria disposaran d’un (1) minut per cada quilòmetre de
competició a partir del temps del primer classificat de la seva categoria per
completar la competició dins el temps de control.
Així, en aquesta competició on totes les proves són sobre 5000 metres, cada categoria
disposarà d’un temps de cinc (5) minuts a partir del temps del primer classificat.
La categoria Paracanoe no té Temps de Tancament de Control.
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COMITÈ DE COMPETICIÓ I ÀRBITRES

El Comitè de Competició i els Àrbitres a càrrec de l’execució de la prova seran designats
per la Federació Catalana de Piragüisme. El Comitè de Competició, màxima autoritat de
la competició, estarà format pel Jutge Àrbitre, el Director de Competició i un Àrbitre.
Seran necessaris, com a mínim, dos àrbitres per a poder desenvolupar les tasques
necessàries per al desenvolupament de la prova, però és potestat de la FCP decidir el
nombre d’àrbitres necessaris per al correcte desenvolupament d’aquesta en funció de
les circumstàncies específiques d’aquesta (camp de regates, distàncies, ciavogues...).
Si per qualsevol circumstància sobrevinguda (meteorologia, excés o insuficiència
d’aigua...) el Jutge Àrbitre, en acord amb el Comitè de Competició, consideri que no es
pot garantir la seguretat dels esportistes, la prova quedarà suspesa.

8|

SORTIDES

Una vegada totes les embarcacions es trobin a la línia de sortida i correctament
alineades, el Jutge de Sortida donarà inici a la competició amb les instruccions
“Preparats, JA!”. La senyal del “Ja!” es podrà substituir per un so curt i intens.
Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / esportiva@fcpiraguisme.com
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Si un esportista comença a palejar abans del “Ja!”, haurà realitzat una sortida falsa.
S’aturarà el procés de sortida i s’avisarà a l’infractor. En cas que un esportista realitzi
dues sortides falses, serà exclòs de la prova i haurà d’abandonar el camp de regates.
Tot aquell competidor que, durant el procés d’alineació, rebi un Segon Avís per part del
Jutge de Sortida, serà desqualificat de la prova i haurà d’abandonar el camp de regates.
Totes les decisions del Jutge de Sortida són definitives i inapel·lables.
A la sortida, les embarcacions hauran de situar-se amb la proa alineada sobre la línia
de sortida i estar totalment immòbils. La línia de sortida estarà correctament
senyalitzada amb boies de color vermell.
Es disposarà d’una zona prou àmplia on els palistes podran realitzar l’escalfament previ
a la competició sense interferir en la competició que s’estigui disputant en aquell
moment. Encara que no s’estigui disputant cap competició, els palistes només podran
entrar al camp de regates si el Jutge Àrbitre ho autoritza.
Els palistes hauran d’estar preparats per a situar-se a la línia de sortida uns 5 minuts
abans de l’hora prevista de sortida. Si l’hora de sortida s’hagués de modificar, es
notificaria als palistes a través del sistema de megafonia i amb la suficient antelació.
Quan les sortides es donin a l’hora establerta a l’horari de competició, aquestes es
donaran sense tenir en compte les possibles absències.

9|

ARRIBADES

La línia d’arribada estarà indicada per boies de color vermell separades entre elles, com
a màxim, 10 metres. S’intentarà establir un embut abans de la línia d’arribada per a un
millor control dels palistes.
S’assoleix l’arribada quan la proa de l’embarcació creua la línia de meta amb el palista
al seu interior. Una vegada creuada correctament la línia d’arribada, cap embarcació
podrà tornar a entrar al camp de regates. Si una embarcació, un cop creuada la línia
d’arribada, torna a entrar al camp de regates podrà ser sancionat encara que no
interfereixi en la competició.
S’establirà una zona passada la línia d’arribada prou àmplia perquè els palistes, un cop
acabada la competició, puguin palejar-hi tranquil·lament a fi de recuperar-se de l’esforç
realitzat sense interferir en la competició.

10 | SEGURETAT
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat suficient per a
mantenir-se a la superfície, fins i tot si es troben plenes d’aigua.
Les categories Benjamí, Aleví i Infantil hauran de dur l’armilla salvavides
adequada a la seva talla i pes durant el transcurs de tota la competició. Cap palista
d’alguna d’aquestes categories podrà entrar a l’aigua sense aquesta, essent-ne
responsables els entrenadors de cada equip.

Federació Catalana de Piragüisme
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Els àrbitres de la competició podran realitzar controls aleatoris durant l’embarcament i
el transcurs de la competició per assegurar-ne el compliment. Negar-se al control
suposarà la Desqualificació.
Caldrà disposar d’embarcacions a motor suficients per garantir la seguretat.
Queda totalment prohibida la participació de palistes que no dominin la natació,
essent responsables d’assegurar-se d’aquest fet els entrenadors i directius del club
corresponent.
És obligatori que tot palista que vegi a un altre en situació de perill intenti ajudar-lo. Si
no és així, el palista podria ser desqualificat, fins i tot a posterioritat.
El club organitzador és el responsable de disposar de totes les mesures de seguretat.
Està totalment prohibit realitzar el seguiment d’alguna prova amb una embarcació
individual. Si algun palista realitza el seguiment d’una prova sense l’autorització exprés
del Jutge Àrbitre de la competició, el seu club podrà ésser sancionat.

11 | RECORREGUTS
Les categories Benjamí i Aleví disputaran proves de 1000 metres formades per 2 voltes
de 500 metres, la categoria Infantil disputarà una prova de 3000 metres formada per 3
voltes de 1000 metres i la resta de categories disputaran proves de 5000 metres
formades per 2 voltes de 1500 metres i 2 voltes de 1000m.
Totes les ciavogues es realitzaran en sentit antihorari (a bavor) i estaran senyalitzades
amb 3 boies de color vermell situades tal com es pot veure als diferents plànols dels
circuits. Totes les boies de ciavoga s’hauran de deixar a l’esquerra.
Al final d’aquest document “Annex II: Plànols Competició” es poden consultar els
plànols dels diferents circuits de competició.

12 | DESINFECCIÓ DEL MATERIAL
En el marc de les accions que es duen a terme per evitar l’entrada del musclo zebrat a
l’estany de Banyoles, el dia de la competició s’instal·larà al CN Banyoles una estació de
desinfecció d’embarcacions i material.
Totes les embarcacions i tot el material (pales, cobrebanyeres, armilles salvavides...)
que participin al Campionat de Catalunya d’Hivern i/o a la 1a Prova del Programa 2028
haurà d’ésser desinfectat pels tècnics del Consorci de l’Estany abans d’entrar en
contacte amb l’aigua.
El punt de desinfecció estarà obert de 8:30h a 10:00h. Caldrà, per tant, que els clubs
arribin amb l’antelació suficient per tal que aquest procés es pugui dur a terme
correctament. Aquesta estació de desinfecció estarà situada just a l’entrada del CNB i
els remolcs no podran accedir a l’interior del recinte fins que s’hagi completat aquest
procés.
En cas que algun club tingui previst arribar fora de l’horari establert, haurà d’informar-ne
al club organitzador, ja que si no es desinfecten les seves embarcacions, aquestes no
es podran utilitzar.
Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / esportiva@fcpiraguisme.com
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13 | SANCIONS I DESQUALIFICACIONS
Un palista podrà ser desqualificat si rep dos avisos durant el procés de sortida,
realitza dues sortides falses, si passa per l’interior alguna de les boies de ciavoga
(deixant la boia a la seva dreta), es nega a passar un control d’embarcacions o
material, o mostra una actitud antiesportiva envers un altre palista, entrenador, àrbitre,
membre de l’organització o el públic.
La notificació de sanció es realitzarà oficialment per escrit, signada pel Jutge Àrbitre i
entregada al cap d’equip de l’esportista corresponent.
En cas de disconformitat amb una sanció i voler reclamar, el cap d’equip podrà fer-ho
seguint el que s’estableix a l’apartat “18. Reclamacions”.
Si un palista o cap d’equip decideix saltar-se una sanció o mostra una actitud
antiesportiva o agressiva cap als àrbitres o algun membre de la competició podrà ser
sancionat pel Comitè de Disciplina de la Federació Catalana de Piragüisme si el Comitè
de Competició de la prova inclou aquests fets en l’acta arbitral.

14 | TROFEUS
El Club Organitzador entregarà medalles als 3 primers classificats de cada categoria i
modalitat. Si s’escau, també podrà entregar obsequis als primers classificats o a tots els
participants de la prova.
S’entregaran trofeus als 3 primers clubs classificats del Campionat de Catalunya
d’Hivern. No hi haurà trofeus a la Classificació per Clubs del Programa 2028 ja que
aquesta es tindrà en compte al final de la lliga.
Els palistes premiats han d’estar preparats i atents a l’inici de la cerimònia d’entrega de
premis per evitar una demora innecessària d’aquesta. Aquests palistes hauran de recollir
la medalla corresponent vestint l’equipació oficial del club al qual pertanyen.
En aquells casos en que, per causes justificades, el palista guardonat no pugui recollir
el trofeu, serà obligatori que qui el reculli sigui el seu Cap d’Equip. Si no és així, no
s’entregarà la medalla.
En el cas dels trofeus de la classificació per clubs haurà de ser el Cap d’Equip qui surti
a recollir el trofeu. En cas de no ser així no s’entregarà el trofeu.
L’equip arbitral supervisarà l’entrega de premis per assegurar-se que aquestes normes
es compleixen. Si algun palista i/o club incompleix podrà rebre una sanció disciplinària
per part del Comitè de Disciplina de la FCP.

15 | UNIFORMITAT
És obligatori utilitzar l’equipació oficial del club tant durant el desenvolupament de la
competició com durant l’entrega de premis.
No serà acceptable, en cap cas, suplir l’ús de la camiseta oficial del club per l’armilla
salvavides o altres.
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16 | IDENTIFICACIÓ DELS PALISTES
La identificació dels palistes en aquesta competició es realitzarà exclusivament
mitjançant adhesius. Aquests s’hauran de col·locar a l’embarcació tal com mostra la
imatge a continuació:

L’adhesiu es pot enganxar a la part davantera de l’embarcació o en un tauló que es
col·locarà a la part posterior, mitjançant el suport per taulons.
En el cas que aquest no es pugui subjectar correctament utilitzant l’adhesiu, es podrà
utilitzar únicament cinta transparent per fer-ho. No es permetrà, en cap cas, l’ús de
qualsevol altre tipus de mitjà que dificulti la visió de la numeració.
En cas que el palista perdi el dorsal, haurà d’indicar-lo al jutge (per exemple, cridant el
seu dorsal a la línia d’arribada). Si és impossible saber quin és el dorsal del palista,
aquest serà considerat com a No Presentat, amb la corresponent penalització pel club.

17 | PUNTUALITAT
No s’esperarà a cap club que arribi tard a la competició. En el cas que no hi hagi cap
representant del club a la reunió de delegats, no s’acceptaran canvis ni modificacions
però si s’acceptarà els possibles justificants per l’absència d’un o més palistes.
Les sortides que es realitzin a l’hora prevista es donaran sense tenir en compte les
absències.

18 | RECLAMACIONS
Un cop penjats els resultats, els delegats de club disposaran de 20 minuts a partir de
l’hora indicada als resultats signats pel Jutge Àrbitre per presentar una reclamació per
escrit mitjançant l’imprès que els facilitarà l’equip arbitral.
En el cas de les sancions, els delegats de club disposaran de 20 minuts a partir de
l’hora de notificació d’aquesta per presentar una reclamació per escrit mitjançant
l’imprès que els facilitarà l’equip arbitral.
Tota reclamació serà adreçada al Comitè de Competició, entregada en mà al Jutge
Àrbitre per part del delegat del club i acompanyada d’una taxa de 20,00€. Si la
reclamació és estimada, les taxes seran retornades; sinó aquestes passaran a la FCP.
Mentre hi hagi una reclamació en curs, no es procedirà a l’entrega de premis de la cursa
o categoria en qüestió fins que el Comitè de Competició hagi resolt.
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19 | DELEGAT DE CLUB
Els delegats de club podran participar en les diferents proves si prèviament han
designat, davant el Comitè de Competició, un substitut durant la seva participació.
Només el delegat d’equip, o el seu substitut degudament acreditat, podrà adreçar-se als
àrbitres per fer arribar reclamacions o fer qualsevol consulta sobre la competició. En cap
cas es permetrà als palistes o familiars accedir a la zona arbitral, excepte quan el Jutge
Àrbitre ho autoritzi.

20 | DESPESES ARBITRALS
Les despeses arbitrals, seran abonades pels Clubs participants segons la normativa en
vigor de la Federació Catalana de Piragüisme. Els Clubs abonaran una quota fixa de
20,00€, més un altra de variable en funció dels inscrits de cada club a la competició. La
FCP emetrà la corresponent factura, que serà enviada a cada club pel seu abonament.

21 | DANYS OCASIONATS EN LA COMPETICIÓ
Ni el club organitzador ni la Federació Catalana de Piragüisme es fan responsables dels
danys que es puguin causar a persones, embarcacions o altre material dels clubs tant
en el transcurs de la competició com en el desplaçament cap a la mateixa.
Si un palista rebés un cop o es lesionés durant el transcurs de la competició haurà de
comunicar-ho al Jutge Àrbitre perquè aquest ho faci constar a l’Acte de la competició si
vol estar cobert per l’assegurança esportiva vinculada a la Llicència Federativa de la
Federació Catalana de Piragüisme.

22 | PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades facilitades
en formalitzar la inscripció o per posar-se en contacte, formaran part d'un fitxer de
propietat de la Federació Catalana de Piragüisme. Es poden exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a l'Avinguda de Tortosa, 88 de Lleida (CP 25005)
aportant una sol·licitud signada i una fotocòpia del DNI.

23 | DRETS D’IMATGE
La inscripció a aquesta competició suposa la cessió dels drets d’imatge a la Federació
Catalana de Piragüisme i l’acceptació d’aquest requisit. La no cessió d’aquests drets
impossibilitarà la participació del palista en aquesta prova.

24 | DISPOSICIÓ FINAL
En el cas que, durant el transcurs de la competició, es donés algun cas no previst en
aquest reglament, la decisió dels àrbitres es regirà pel Reglament General i Tècnic de
Competicions o el Reglament d’Aigües Tranquil·les - Sprint de la Real Federación
Española de Piragüismo.
Federació Catalana de Piragüisme
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ANNEX I: PLA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ COVID-19
INTRODUCCIÓ
La pandèmia de la COVID-19 provocada per Coronavirus SARS-CoV-2 i els seus greus
efectes a tots els nivells han portat l’organització d’aquesta competició a redissenyar tots
els protocols i procediments utilitzats fins al moment.
El present pla de seguretat presenta totes les mesures que cal seguir per aconseguir
que aquesta competició sigui un esdeveniment segur per a esportistes, entrenadors,
àrbitres, organització i públic.
Des de l’organització es fa una crida a la responsabilitat individual i el sentit comú
de totes les persones presents a la prova, doncs és necessària la col·laboració de
tothom per garantir la seguretat de l’esdeveniment.
ACCESSOS
Per tal d’evitar aglomeracions, s’estableixen diferents punts d’accés al recinte de
competició:
Accés

Ubicació

Usuaris

Accés 1

Vehicles dels clubs, furgonetes i
Portal més proper al Parc de la remolcs amb els esportistes que
Draga
s’hi desplacin.
Horari d’obertura: 8:30 a 9:30

Accés 2

Portal de furgonetes entre l’edifici
Personal de l’organització, àrbitres i
principal del CNB i la piscina
personal d’emergències
exterior

Accés 3

Porta metàl·lica de la zona del bar

Públic i resta d’esportistes

L’accés al recinte no serà, en cap cas, lliure. Tots els punts d’accés estaran controlats
per voluntaris de l’organització i/o professionals del control d’accessos. Només es
podran accedir al recinte aquelles persones que constin a la llista de persones amb
dret d’accés (esportistes, entrenadors, àrbitres, organització i públic).
Els esportistes i entrenadors seran inclosos a la llista d’accés tan bon punt el seu club
formalitzi les inscripcions i els àrbitres i personal de l’organització també hi seran
inclosos tan bon punt confirmin la seva assistència.
Caldrà que totes aquelles persones que vulguin assistir com a públic o acompanyants
del esportistes s’apuntin al formulari creat especialment per l’ocasió per gaudir de dret
d’accés. Aquest ha estat creat per tal de saber en tot moment qui es troba dins el recinte
i disposar de les dades de tots els assistents en cas de necessitat per part de les
autoritats sanitàries.
El formulari d’inscripció, al qual es pot accedir a través de l’enllaç que es troba a
continuació, només acceptarà inscripcions fins el Divendres 12 de Març de 2020 a les
20h. Passat aquest moment no acceptarà més respostes fins el dia de la prova en funció
Federació Catalana de Piragüisme
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del nombre d’assistents que es trobin dins el recinte. Hi haurà un aforament màxim de
la zona de públic, quan s’assoleixi aquesta xifra no es permetrà l’entrada de cap persona
més mentre no en surti cap.
Formulari Accés Públic: https://forms.gle/docz165FKKckxaZeA
L’organització es reserva el dret a realitzar un control de temperatura a totes les
persones que accedeixin al recinte, sigui quin sigui el punt d’accés. En cas de detectarse una persona amb símptomes compatibles amb la COVID-19 (temperatura corporal
superior als 37,3 ºC), li serà denegat l’accés a la instal·lació a ell i a la resta de persones
amb qui comparteixi vehicle, si s’escau.
Els vehicles dels clubs (furgonetes i remolcs) accediran per l’Accés 1 per tal de poder
realitzar el procés de desinfecció del material a la zona de desinfecció situada al costat
d’aquest accés. Els esportistes que viatgen en aquests vehicles també accediran
per aquí, mentre que els que ho facin en vehicles particulars ho faran per l’Accés
3. L’Accés 1 només estarà obert entre les 8:30h i les 9:30h. Passada aquesta franja,
l’accés quedarà tancat fins al finalitzar totes les competicions, per permetre la sortida
dels clubs.
ÚS DE MASCARETA
L’ús de mascareta serà obligatori en tot moment per a totes les persones majors
de 6 anys, sigui quina sigui la seva funció en la competició: esportistes,
entrenadors, organització, àrbitres i públic.
Els esportistes hauran de dur mascareta fins al moment d’entrar a l’aigua i tant
bon punt en tornin a sortir. En el moment d’entrar a l’embarcació es podran treure la
mascareta i guardar-la amb ells dins l’embarcació (en una bosseta de plàstic, per
exemple). Un cop surtin de l’aigua, se l’hauran de tornar a col·locar correctament. No
podran abandonar la palanca de desembarcament fins que se l’hagin recol·locat.
Durant la competició i el temps que es trobin dins l’aigua, els esportistes no hauran de
dur mascareta.
Es recomana que els esportistes disposin d’una mascareta de recanvi, doncs és
probable que aquesta es mulli durant la competició.
HIGIENE DE MANS
Es disposarà de diferents punts de desinfecció de mans al llarg de tota la zona de
competició. Es demana a totes les persones presents que els utilitzin amb freqüència
per tal de garantir la seva seguretat i la de la resta d’usuaris.
També es trobaran punts de desinfecció a tots els accessos al recinte. Caldrà que se’n
faci ús tan bon punt s’accedeixi.
ESPORTISTES
Els esportistes, al igual que tota la resta de persones presents al recinte, hauran de dur
posada en tot moment la mascareta. Només no l’hauran de dur durant l’estona que
es trobin dins l’aigua: se la trauran al moment d’embarcar i se la tornaran a posar tan
bon punt desembarquin.
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No podran accedir, en cap cas, a la zona del públic ni interaccionar amb ells, per
tal de mantenir els diferents grups separats.
Només podran circular per la zona de clubs, material i esportistes i la zona de pas que
els condueix fins les palanques d’entrada i sortida de l’aigua. El descans i preparació de
material el realitzaran a la zona d’esportistes.
Si han d’anar al lavabo, hauran d’utilitzar els lavabos exteriors del punt rodó situat al
costat del punt d’accés al CN Banyoles (indicats al plànol). En cap cas podran utilitzar
els lavabos interiors, els vestidors i dutxes ni accedir a la resta d’instal·lacions del CN
Banyoles.
En cas de resultar medallistes, podran acostar-se a la zona de podi a través de la zona
de pas (zona de pedres).
PÚBLIC
Està permès l’accés de públic i acompanyats, però només a la zona reservada per a
ells, delimitada mitjançant tanques metàl·liques. El desplaçament d’aquests a qualsevol
altra zona del recinte està totalment prohibit. La zona de públic serà l’espai de gespa del
CN Banyoles.
Tal com es detallava anteriorment, cal que tots els que vulguin assistir com a públic o
acompanyants es registrin al formulari abans del Divendres 12 de Març a les 20h.
Formulari Accés Públic: https://forms.gle/docz165FKKckxaZeA
En cas de no registrar-se amb antelació, només podran accedir al recinte si no s’ha
arribat a l’aforament màxim permès.
Al moment de registrar-se, el formulari envia una còpia del registre al correu electrònic
facilitat. Es recomana tenir a mà aquest missatge com a comprovant d’haver realitzat el
registre de forma correcte.
Està totalment prohibit l’accés del públic a les palanques de direcció de
competició, embarcament, desembarcament, catamarans, palanca de fusta i
palanca T “el trampolí”, així com qualsevol altra zona del recinte.
La palanca de fusta està reservada als mitjans gràfics acreditats especialment per
l’ocasió (veure apartat següent).
S’emetran freqüentment recordatoris per megafonia de les mesures que garanteixen la
seguretat de l’esdeveniment: distància, mans i mascareta. Dins el recinte del públic hi
haurà personal de seguretat vetllant pel compliment d’aquestes mesures.
La zona destinada al públic és prou àmplia per poder mantenir en tot moment la distància
de seguretat de dos metres entre persones i evitar que es creïn grans grups de
persones. La zona de visió òptima de la competició s’estén per tot el límit de la zona de
públic amb l’aigua.
Està totalment prohibit banyar-se a l’estany.
L’organització es reserva el dret d’expulsar del recinte aquelles persones que no
respectin aquestes mesures o que realitzin qualsevol acció que pugui comprometre la
seguretat de la prova.
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MITJANS GRÀFICS ACREDITATS
L’organització de la competició posa a disposició un formulari per a tots aquells que
vulguin sol·licitar accés a la palanca de fusta per tal de poder realitzar fotografies o
vídeos de la prova.
Tots aquells que ho sol·licitin, un cop acceptada la sol·licitud, podran recollir una
acreditació al moment d’accedir al recinte, que els permetrà accedir a la palanca de
fusta. Al moment d’abandonar les instal·lacions del CNB, hauran de retornar
l’acreditació.
Formulari sol·licitud Mitjans Gràfics: https://forms.gle/VC5gohxvEtPi8oCj9
El formulari acceptarà respostes fins dijous 11 de Març de 2021 a les 22h o fins que
s’arribi a la capacitat màxima autoritzada a la palanca de fusta.
Cal que totes les persones que sol·licitin aquesta acreditació, que podrà ésser denegada
un cop s’arribi a la capacitat màxima permesa a la palanca, també es registrin al
formulari d’accés del públic.
Només les persones amb acreditació podran accedir a aquesta palanca, l’organització
en controlarà l’accés en tot moment.
INSTAL·LACIONS INTERIORS
Degut a que es tracta d’espais interiors, tancats i amb un aforament limitat, està
prohibit l’accés a qualsevol zona de les instal·lacions interiors del CN Banyoles.
L’ús dels lavabos està permès, de forma individual i respectant les mesures de
seguretat, però només es permet utilitzar els lavabos exteriors del punt rodó situat al
costat de l’accés del públic (indicats al plànol).
Està prohibit l’ús dels vestidors i dutxes del CN Banyoles per evitar que es generin
aglomeracions. Els esportistes hauran de canviar-se a les zones exteriors amb els
mitjans que el seu club els pugui habilitar.
ZONES DE PAS
L’espai que connecta la zona de públic amb la zona de clubs, material i esportistes es
defineix com a Zona de Pas. Ho són la zona de pedres de davant dels hangars i la zona
de terra entre les palanques d’embarcament i desembarcament. Aquest espai està
destinat al trànsit ordenat dels esportistes.
No es poden utilitzar aquestes zones per a la preparació del material o la visualització
de la competició per evitar que es formin aglomeracions.
La part més estreta de la zona de pas (entre les palanques d’embarcament i
desembarcament) estarà dividida mitjançant tanques metàl·liques per tal de definir
correctament els sentits de circulació. Caldrà circular sempre pel carril de la dreta i no
aturar-se en aquest espai.
Aquestes zones seran compartides amb la resta de Socis del CN Banyoles que facin ús
de la instal·lació en aquell moment. Cal respectar en tot moment el seu pas i les
distàncies de seguretat amb tots ells.
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ZONES RESTRINGIDES
Per tal de preservar l’ús de la instal·lació a la resta de socis del CN Banyoles i que
aquests ho puguin fer amb seguretat, s’estableixen diferents espais de la instal·lació a
les quals no podran accedir cap dels esportistes, entrenadors, voluntaris, públic o
àrbitres de la competició.
Aquests espais restringits són les instal·lacions interiors de l’edifici principal, la piscina
exterior, les pistes de pàdel, la pista de futbet, l’espai d’entrenament funcional i l’hangar
exterior.
PALANQUES
L’accés a les palanques estarà limitat i controlat en tot moment pel personal de
l’organització.
A la palanca de direcció de competició només podran accedir-hi el director de
competició, els àrbitres responsables de la competició i el personal de megafonia. En el
moment d’entrega de medalles, també hi podran accedir les autoritats i els premiats.
A la palanca d’embarcament només podran accedir-hi els esportistes que es dirigeixin
cap a l’aigua. Prèviament hauran de passar el control d’embarcament per part dels
àrbitres i dipositar la mascareta al contenidor pertinent. Hi haurà unes franges horàries
d’embarcament que caldrà respectar: l’embarcament s’obrirà 30 minuts abans de la
sortida i es tancarà 5 minuts abans d’aquesta. La palanca d’embarcament tindrà un únic
sentit de circulació, que serà des de terra cap a l’aigua. Si l’embarcament es produeix
mentre hi ha una prova en competició, només s’utilitzarà el costat dret d’aquesta
palanca, ja que l’esquerre interfereix amb el circuit.
Està totalment prohibit l’accés d’entrenadors, públic o acompanyants a aquesta palanca.
Mentre s’estigui disputant una competició, només podran haver-hi els àrbitres
supervisors de la ciavoga de contrameta.
En el cas d’esportistes que necessitin ajuda en l’embarcament o el trasllat de
l’embarcació (bàsicament categories inferiors), aquests podran ésser ajudats per una
única persona, preferiblement el tècnic de l’equip, que no es traurà la mascareta en cap
moment i s’estarà a la palanca el temps mínim indispensable.
A la palanca de desembarcament només hi accediran els esportistes que surtin de
l’aigua un cop finalitzada la seva competició. Al final de la palanca trobaran els voluntaris
que els entregaran mascaretes d’un sol ús que s’hauran de col·locar correctament de
forma immediata. Aquesta palanca tindrà un únic sentit de circulació, que serà des de
l’aigua cap a terra.
Està totalment prohibit l’accés d’entrenadors, públic o acompanyants a aquesta palanca,
excepte en casos de necessitat d’ajuda en el desembarcament o trasllat de
l’embarcació, tal com s’establia en paràgrafs anteriors.
Degut a que les palanques d’embarcament i desembarcament són diferents, cal que els
esportistes no deixin material, roba o estris personals a la palanca en el moment
d’embarcar, ja que després no podran desembarcar pel mateix punt.
Està totalment prohibit l’accés a les palanques dels catamarans. No es poden
utilitzar per embarcar, desembarcar, descansar ni visualitzar la competició.
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La palanca de fusta està reservada als mitjans gràfics acreditats i a la palanca T
“el trampolí” l’accés està totalment restringit.
ZONA D’ESPORTISTES: CLUBS I MATERIAL
Els vehicles dels clubs, furgonetes i remolcs, i tot el material que traslladin a la
competició s’estacionarà a la zona d’esportistes. Allà podran realitzar les tasques
prèvies a la competició (preparació del material i escalfament a terra), descansar i els
àpats, si s’escau.
Cada club disposarà d’un espai delimitat per part de l’organització en funció del seu
nombre d’inscrits, al qual s’haurà de dirigir tan bon punt hagin superat el control d’accés
i el punt de desinfecció de material.
Caldrà que tots els esportistes i tècnics mantinguin les mesures de seguretat en tot
moment i es demana al públic que s’abstingui d’accedir a aquesta zona.
PUBLICACIÓ DE RESULTATS
Per tal d’evitar aglomeracions i desplaçaments motivats per la consulta dels resultats,
no es disposarà de Tauler Oficial d’Anuncis (TOA) on penjar els resultats en paper.
Tots els resultats es publicaran exclusivament a internet, a la pàgina creada
expressament per la Federació Catalana de Piragüisme per al seguiment de la prova.
Web Resultats: https://sites.google.com/view/atfcp/calendari/cchivern
ENTREGA DE PREMIS
La cerimònia d’entrega de medalles es realitzarà amb normalitat, però caldrà que els
esportistes utilitzin, en tot moment, mascareta. Caldrà mantenir, en la mesura del
possible, la distància entre esportistes premiats.
Un cop entregada la medalla, les autoritats no donaran la mà ni realitzaran cap altre gest
de cortesia als esportistes. Tampoc es realitzarà la foto amb tots els medallistes abraçats
o al primer esglaó del podi.
PLÀNOL PLA DE SEGURETAT
A l’Annex II del present document es pot consultar el plànol que defineix exactament
les zones que detalla el pla de seguretat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest pla de seguretat ha estat dissenyat seguint les mesures de seguretat vigents en
el moment de la seva redacció. L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol
apartat d’aquest, amb la suficient antelació, si la situació epidemiològica del moment ho
fa oportú.
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ANNEX II: PLÀNOLS COMPETICIÓ
A continuació s’adjunten els diferents plànols de la competició:
A2.1

Plànol General del Camp de Regates

A2.2

Plànol del Circuit de 1000m

A2.3

Plànol del Circuit de 3000m

A2.4

Plànol del Circuit de 5000m

A2.5

Plànol Instal·lacions CNB i Pla de Seguretat COVID-19
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A2.1. CAMP DE REGATES
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A2.2. CIRCUIT 1000m
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A2.3. CIRCUIT 3000m

3 voltes circuit groc (1000m) = 3000m
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A2.4. CIRCUIT 5000m

2 voltes circuit blau (1500m) + 2 voltes circuit groc (1000m) = 5000m
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A2.5. INSTAL·LACIONS CNB - PLA COVID-19
ZONA
ESCALFAMENT

ACCESSOS

SENTIT DE CIRCULACIÓ

PALANCA DE FUSTA
ACCÉS RESERVAT MITJANS
GRÀFICS ACREDITATS

PALANCA
EMBARCAMENT

ZONES RESTRINGIDES

DELIMITACIONS (NO FÍSIQUES) DE ZONES

ZONA DE
PREMIACIÓ

PALANCA TRAMPOLÍ
ACCÉS RESTRINGIT

PALANCA
DESEMBARCAMENT

DIRECCIÓ COMPETICIÓ,
ÀRBITRES I MEGAFONIA

PALANQUES
CATAMARANS

DELIMITACIONS AMB TANQUES METÀL·LIQUES
CONTROL
EMBARCAMENT

ZONA RESERVADA
PÚBLIC

ZONA DE PAS

ZONA RESERVADA
SOCIS CNB

ZONA RESERVADA CLUBS:
MATERIAL I ESPORTISTES

WC

ACCÉS 3: PÚBLIC I
ESPORTISTES INDIVIDUALS
PUNT DESINFECCIÓ
MATERIAL

INSTAL·LACIONS INTERIORS
ZONA RESERVADA
SOCIS CNB

ZONA RESERVADA
SOCIS CNB
ACCÉS 2:
ORGANITZACIÓ I
EMERGÈNCIES

ACCÉS 1:
VEHICLES CLUBS

